PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD
VAS VABI NA POHOD

PO SLOMŠKOVI POTI
v soboto, 19. septembra 2020 ob 6.00 uri
se zberemo pred OŠ Prebold.
Slomškova romarska pot je spominska vezna pešpot od Bizeljskega do Nove
Cerkve. Poteka v štirih etapah, mi pa bomo prehodili prvo etapo od Bizeljskega
do Olimja. Razdalja poti 26 km, čas hoje cca 8 ur, lahka pohodniška pot.
Romanje po pešpoti škofa Slomška pomeni obiskati tiste kraje, ki jih je prvi slovenski
blaženi neizbrisno zaznamoval s svojim življenjem in delovanjem, ter jo sam tudi
večkrat prehodil. Na Slomškovi poti se romar srečuje z ljudmi, s svetimi znamenji, z
zgodovino svoje domovine, z naravo.
Romarju, ki hodi peš v vročini in dežju, čez hribe in doline, po gozdu in asfaltni cesti,
sam ali v skupini, prinaša hoja veliko veselja in zadoščenja. Srečevanje z domačini
in pogovor z njimi je osrečujoč balzam za srce.
Romarska pot se začne na Bizeljskem, med vinogradi, kjer je bila Slomškova prva
kaplanska služba. Pot se dviga proti Svetim goram na višini 527 m, ki so starodavni
romarski cilj menda že od leta 1265. Tu je skupina petih cerkvenih stavb. Spustimo
se v Bistrico ob Sotli, ki se je včasih imenovala Sv. Peter pod Svetimi gorami in se
znova začnemo vzpenjati proti Križan vrhu, od koder se spet spustimo v vas Polje
ob Sotli in nadaljujemo pot v slikovito vas Buče. Slikovitost narašča skozi Bučko
gorco in Verače na Virštanj. Med veličastnimi vinogradi se mimo Tičence spustimo v
dolino in v rahlem vzponu po nasprotnem bregu dosežemo Olimje.

OPREMA: potrebna je vremenu in razmeram primerna osebna pohodniška oprema,
planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto,.
PREVOZ: Organiziran, od udeležencev pohoda pričakujemo, do bodo z donacijami oz.
prostovoljnimi prispevki pokrili strošek prevoza.
HRANA: Iz nahrbtnika
PRIJAVE IN INFORMACIJE: Miran Žohar (041 593 673)
Prijave do četrtka, 17.09.2020 oz. do zasedbe prostih mest.
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost.

